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אז מה נלמד היום?

מהי מציאות?1.

המציאות בתקשורת2.

אובייקטיביות בתקשורת3.

סובייקטיביות בתקשורת4.



מהי מציאות? 

איך אנחנו יודעים שמה שאנחנו רואים הוא אמיתי?



מהי מציאות?

תפיסת המציאות שלנו היא לעולם
מוגבלת ותלויה בגורמים שונים

לדוגמא:
חושים: שמיעה, ראיה, מישוש, ריח, טעם. 



מהי מציאות?

ומה קורה בתקשורת? 
איך אנחנו למדים על המציאות מהתקשורת?

בתקשורת אנחנו משתמשים לרוב ב:
חוש השמיעה והראיה

https://www.youtube.com/watch?v=geYtZQGBwAU 

https://www.youtube.com/watch?v=geYtZQGBwAU


מהי מציאות?

למה חשוב שנדבר על תקשורת ומציאות? 
ומה הקשר ביניהן?



מהי מציאות?

מבקשי המקלט שגורשו לרואנדה חיים ברחוב, נכלאים וקוראים: "אל תבואו לפה"
רק מעטים מבין מבקשי המקלט שעזבו לרואנדה נותרו שם. שישה מהם סיפרו ל"הארץ" על מציאות חיים 
בלתי נסבלת: עם בואם הוחרמו המסמכים שלהם, הם לא מצאו עבודה, ולא הכירו בהם כפליטים. הם היו 

תחת לחץ בלתי פוסק להגר למקום אחר, באופן לא חוקי, 02.02.2018 01:04 עודכן ב: 10:50
 

רוב בציבור: לגרש את המסתננים
 סקר "ישראל היום" ו"הגל החדש" חושף את עמדות הציבור בסוגיה השנויה במחלוקת

תומכים בגירוש המסתננים שיחל בעוד חודשיים , 59% סבורים שאין לישראל חובה 58%
מוסרית כלפיהם מאחר ומדובר במהגרי עבודה ולא בפליטים

יהודה שלזינגר פורסם ב: 30.01.2018 22:43 עודכן ב: 30.01.2018 23:11



אובייקטיביות

מצב שאינו נוטה לצד אחד במחלוקת, חסר אינטרס אישי, בלתי תלוי, מאוזן.
סיקור עיתונאי אובייקטיבי הוא סיקור יבש שמוסר עובדות.

לדוגמה:  אם אני עיתונאית שמדווחת על נגיף הקורונה אמסור פרטים על הנחיות משרד 
הבריאות להיכנס לבידוד, מספר הנדבקים, ופתרונות אפשריים של הממשלה.

עלי להבחין בין ידיעות לבין דעות ול"השאיר" את מחשבותי ודעותי מחוץ לדיווח 
החדשותי.



סובייקטיביות

התבוננות מזווית ראייה מסוימת, אישית, שאינה מתבססת רק על העובדות אלא על 
מחשבות, רגשות ותחושות.

 

לדוגמה: סיקור עיתונאי סובייקטיבי הוא טור דעה שמראה את עמדתו האישית של 
העיתונאי שתומך בהחלטות משרד הבריאות ללא כל ביקורת.

אבל האם החלוקה בין אובייקטיבי לסובייקטיבי היא רק בין עובדות לדעות?



שאלות למחשבה

 עד כמה אפשר לתאר את המציאות באופן אובייקטיבי?•

איך נדע לזהות שמה שמתקבל מהתקשורת הוא עובדות או דעות?•

או שילוב בלתי מורגש ביניהן?•



משימות סיכום
1 עבודה אישית:

   בחרו נושא בחדשות ואתרו את הצגתו בשני כלי תקשורת שונים, למשל העיתונים 
ישראל היום ועיתון הארץ.

   
  חשבו מהם ההבדלים בהצגת המציאות – אותה מציאות ואותה ידיעה חדשותית – 

בכל אחד מכלי התקשורת, אפילו כשמדובר בעובדות. חשבו למה זה קורה? 

   איך זה מתקשר לאובייקטיביות?
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